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En ovanlig vardag  
– virusskyddad bridge 
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: HENRIK HANSSON, BORLÄNGE

Bridge kräver närhet och det har Borlänge BK, i virustider,  
löst med hjälp av bordskryss. Det är en lösning som, hittills,  
hjälpt ett 100-tal klubbar att åter öppna för spel.

Bridgens hus på Tjärnavägen i Borlänge. På bilden uppe t v möts Filip Asplund, 11 år, 
som redan spelar i juniorlandslaget, och 92-årige Tord, som speglas i plexiglaset. Tord 
har spelat bridge i mer än 70 år. Flera SM-finaler har det också blivit.  
 Uppe t h ses Miro Bakrac medan Erik ”Frasse” Franzén reflekteras. 
 Längst ner t v ses Håkan Gabrielsen, Tord Bergman och Monika Savberg. 
 Om någon kryssmask slogs under tävlingen förtäljer inte historien.
 Ett bordskryss är två skivor som sammanfogas och bildar ett ”X” och som sätts på 
bridgebord. Därmed skapas en egen luftmiljö i form av en triangel för var och en av de 
fyra spelarna. Materialet är genomskinligt och många gånger starkare än glas, praktiskt 
taget obrytbart och har mycket hög slaghållfasthet.
 Med ett bordskryss kan fyra spelare sitta runt ett bridgebord även om avståndet är 
mindre än rekommenderade 1,5-2 meter.
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L E D A R E  M A R T I N  L Ö F G R E N

Först av allt ett stort tack till alla som 
betalat in sin medlemsavgift i tid och 
ett speciellt tack till er som valt att ge 
ett extra bidrag, vilket dämpat förlus-
terna något!
  Ingen lär förvånas över att ett av 
pandemin delvis spelpausat SBF gör 
ett mycket dåligt ekonomiskt resultat 
för det 14 månader långa verksamhets-
året 2019-20. När detta skrivs räknar 
vi med ett tapp på ungefär 1 Mkr 
i totala intäkter, vilket betyder en 
nettoförlust på ungefär samma belopp 
före bokslutsdispositioner. Det 
färdiga bokslutet kommer att kunna 
läsas i detalj på hemsidan och sedan 
redovisas på Distriktsträffen i novem-
ber. Har du frågor på bokslutet är du 
välkommen att höra av dig!!
 Inför nästa verksamhetsår har vi 
redan sjösatt våra nya ekonomiruti-
ner, genom att alla kostnadsansvariga 
(ordförande, verksamhetschef och alla 
kommittéordföranden) fått lämna in 
en budget som ska följas upp varje 
månad. Naturligtvis ligger stort fokus 
på de allra största posterna (landslag, 
tidning, personal och IT), men varje 
krona räknas och ska motiveras. 
 En bön till dig som medlem, och 
kanske allra mest dig som är klubb-
funktionär: intäkterna från medlems-
avgifterna är oerhört viktig, så din 

hjälp att förmå de som ännu tvekar att 
betala denna avgift uppskattas!
 En ekonomi är förstås inte bara 
kostnader, utan vi måste också tänka 
intäkter och hur vi ska kunna komma 
ur pandemin på minst skadliga sätt. 
Det är enligt min uppfattning därmed 
inte tid att tänka defensivt – utan 
tvärtom förbereda oss på hur vi ska 
kunna satsa på tillväxt igen. Till att 
börja med uppmanar jag alla att gå 
med i något av våra två rekryterings-
projekt Rekryteringskedjan eller SOS 
Junior – eller kanske båda!  Även om 
vi i nuläget inte kan gå ut aktivt och 
”jaga” nya medlemmar är det ändå 
viktigt att vi tänker på hur vi bäst för-
bereder oss på tiden efter pandemin 
och inte behöver en lång startsträcka.  
 Dessutom ser utbildningskommit-
tén på möjligheter att utbilda på fler 
sätt – troligen även online. Vårt mål 
måste vara att få nya spelare till klub-
barna med det fantastiska utbud av 
såväl spel som social samvaro som det 
innebär, men kanske får vi se på hur 
vi uppnår detta på lite nya komplet-
terande sätt. Det är spännande att 
tänka i andra banor och få nya spelare 
till våra gröna bord, vilket vi aldrig får 
glömma är en nyckel till vår framtid.
 Må era trumffärger alltid sitta 
jämnt!

Det är inte tid att tänka defensivt – utan tvärtom förbereda oss på tillväxt,  
när klubbarna nu börjar öppna för spel igen, skriver Martin Löfgren i ledaren.

Ta ansvar

Martin Löfgren ordförande 
martin.lofgren@yahoo.se



 

Svenska Bridgeförbundet, kansli  Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro  Telefon 019-277 24 80  Internet  www.svenskbridge.se  Verksamhetschef Suzanne Lemborn,  

sle@svenskbridge.se, 019-277 24 83  Kansli Johan Grönkvist, 019-277 24 81, jgr@svenskbridge.se och Gunnel Hahne, 019-277 24 89, gha@svenskbridge.se 

Information & Webb Carina Wademark, 019-277 24 84, carina@svenskbridge.se  Utbildning & Festival Micke Melander, 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se 

Ruter- & Bridgematesupport Micael Svensson, 019-277 24 82, msv@svenskbridge.se och Thomas Winther, 019-277 24 86, 

twi@svenskbridge.se  Junior- & rekryteringskonsulent Mats Engman, 073-309 64 02, men@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Viktigt med adresser,
och kontaktuppgifter 
Vi ber dig att noggrant uppdatera dina 
kontaktuppgifter så att de är korrekta. 
Du behöver logga in på vår hemsida 
med ditt eget lösenord för att kunna 
ändra dina uppgifter. Saknar du lösen-
ord så kontakta kansliet via e-post 
eller telefon så hjälper vi dig.

TELEFONNUMMER 
Växel 019-277 24 80
Johan Grönkvist 019-277 24 81

Micael Svensson 019-277 24 82

Suzanne Lemborn 019-277 24 83

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Mats Engman 073-277 24 88

Gunnel Hahne 019-277 24 89

OM MEDLEMSAVGIFTER

KLUBBYTE

Om ni har någon medlem som 
vill byta klubbtillhörighet så 
finns möjligheten att fritt göra 
det under perioden 15 juni-15 
september. 16 september-14 juni 
behöver kansliet godkännande 
från båda klubbarna.

MEDLEMSAVGIFT SOM BETALAS 

PÅ KLUBBEN

Om medlemsavgiften betalas
kontant på klubben kan avgiften
regleras via ruterkontot. Hör av
er till kansliet. Ange medlems-
nummer och belopp så dras sum-
man från klubbens ruterkonto.

DUBBELBETALD MEDLEMSAVGIFT

När en medlem av misstag har
betalat sin medlemsavgift för an-
dra gången under samma spelår
återbetalas avgiften till klubbens
ruterkonto, eftersom vi oftast
inte kan se avsändarkontot.

INBETALNINGSKORT

I tidning nr 3, i mitten av juni,
bifogas inbetalningskortet för 
nästa spelår. Används detta går 
det inte att skriva något med-
delande. Om man inte har något 
inbetalningskort kan man i stället
använda BG 373-3482, ange sitt
medlemsnummer och sin klubb i
meddelandefältet.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER

Frågor angående medlemsavgifter?

Kontakta kansliet: 019-277 24 80

eller kansliet@svenskbridge.se.

GULDTÄVLING
Är din klubb sugen på att arrang-
era en guldtävling? Ni kan när som 
helst ansöka 
och få besked 
under året om 
ni vill arrangera 
en tävling.

KALENDERN
OKTOBER
15-1/11 Svenska Cupen omg 7
24-25 JSM par, Väddö
24-25 RM veteran lag
25-27 Riksläger juniorer, Väddö 

NOVEMBER
7-8  Distriktsträffen, Örebro
12-15 Svenska Cupen, slutspel
21-22 RM mixed lag

BBO (BRIDGE BASE ONLINE)

Det finns ett antal klubbar som nu 
arrangerar tävlingar med mästar-
poäng på BBO. Om din klubb 
också vill starta upp, kontakta 
gärna kansliet.

FUNBRIDGE
Vi arrangerar två tävlingar om 
dagen. En på 20 brickor och en 
tävling på 12 brickor. Välkommen 
till spel med robotar och tävla mot 
varandra.

ÅRETS KLUBBLEDARE
Skicka in förslag på vem som ska 
bli årets klubbledare 2021 till  
kansliet@svenskbridge.se.

MÄSTARPOÄNG
Fr o m 1 september gäller nya  
tabeller och mästarpoäng (MP) 
med decimaler delas ut. Visningen 
av såväl det nya som det gamla
finns på www.svenskbridge.se. 
Logga in och klicka på ”Mina si-
dor”. Under två olika flikar kan 
man se poängen. Rapportering av 

MP sker nu direkt 
från resultatfilen 
som laddas upp på 
klubbens hemsida. 
Inga mail behöver 
längre skickas.
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I din presentation på Bridgeförbun-
dets sida skriver du att du började 
spela bridge i familjen som barn och 
blev först de senaste åren engagerad i 
arbetet runt juniorlandslaget, i första 
hand med U16. Kan du berätta mer 
om detta?
 – Det hände av en slump. Min 
son Andreas blev uttagen till U16-
landslaget och samtidigt behövdes 
det fler vuxna runt juniortruppen. 
Martin Löfgren, som då var kapten, 
drog in mig i det arbetet. Sedan förra 
riksstämman är jag suppleant i SBF:s 
styrelse och leder Juniorkommitténs 
arbete. I Juniorkommittén ingår också 
Jan Malmström, Ida Grönqvist, Mats 
Engman och Björn Sörling. Vi träffas 
på webben, via appen Teams, eller har 
telefonmöten för att diskutera våra 
gemensamma satsningar. Mats driver 
projektet SOS Junior. Tendensen är 
tydlig – det är färre och färre juniorer 
som dras till bridgen och tillsammans 
med klubbarna måste vi locka, upp-
täcka och uppmuntra talangerna – t ex 
på Riksläger. Bridge passar alla, men 
är speciellt bra för den som har sin 
bästa muskel i huvudet och inte i be-
nen. Det är som att lösa gåtor, att hitta 
problemlösningar, utveckla strategier 
m m.
 Du har sagt att det är främst i 

junior arbetet som du tror att du har 
något att bidra med. Vad menar du 
konkret?
 – Som präst har jag haft mängder av 
konfirmander genom åren. Mycket av 
det arbetet handlar om att hjälpa dem 
att hitta sin identitet och trygghet i 
livet, men också om samarbete, rela-
tioner och mycket annat. I Svenska 
kyrkan är vi också vana att arbeta 
mycket med säkerhet och trygghet, 
i och med att vi ofta har långa läger i 
olika miljöer. Det kan jag ta med mig 
in i juniorarbetet i SBF. I uppgifterna 
i Juniorkommittén kan jag vara med 
och skapa strukturer och vara möjlig-
görare för juniorerna att synas och att 

växa i en ny spännande miljö. 
 Har corona-pandemin begränsat era 
insatser?
 – På sätt och vis, ja. Vi var tvungna 
att ställa in Nordic Junior Camp i 
Örebro i maj, men vi kommer att ha 
JSM par följt av Riksläger på en kurs-
gård på Väddö 24-27 oktober.
 Funbridge är något nytt och spän-
nande för många juniorer. Du spelar 
Funbridge själv. Hur känns det bland 
robotarna?
 – Jag tycker att det är roligare att 
spela ” i verkligheten”. Att spela på 
BBO eller Funbridge är ett andra-
handsalternativ. Jag märker att jag blir 
slarvigare när jag spelar på nätet.

Intervju med Eva Abragi, ordförande i Juniorkommittén:

”Talanger finns – vi måste upptäcka dem!”
TEXT: ELENA STRÖM, STOCKHOLM  FOTO: TORKEL NORDA, STOCKHOLM

I det senaste numret av Bridge publicerade vi en nyinrättad juniorruta – en avdelning för  
juniorer som ger plats för deras egna bidrag. Artikelns författare, Eva Abragi, är också  
ordförande i Juniorkommittén som lyder under styrelsen. Vi sökte Eva för en kort intervju.

P R O F I L E N  E V A  A B R A G I

Linnea.

Eva Abragi trivs bland ungdomar.
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Inledningen kanske inte låter så po-
sitiv, men faktum är att vi nu efter 
en låååång resa äntligen har gjort den 
sista delleveransen i BIT-projektet. Få 
saker har väl inom vår bridgevärld de-
batterats, granskats och kritiseras som 
BIT-projektet. Det har inte alltid varit 
en rolig resa för de inblandade som 
har kämpat, gnetat och inte gett upp. 
Men man har trott på idén, att det 
kommer att bli bättre – och nu är vi 
där. Sista pusselbiten, de administra-
tiva funktionerna, är på plats. Kans-
lipersonalen jublar, våra utvecklare 
jublar – tråkigheterna är glömda. Det 
ÄR underbart. 
 Nåväl, i svensk anda ska vi inte slå 
oss för bröstet och tycka att vi är bäst. 
Det finns fortfarande saker som kan 
utvecklas, göras bättre, ändras och 
rättas till. Men all grundfunktionalitet 
är där och därmed kan vi avsluta pro-
jektet och ta in BIT systemet i förvalt-
ningsfasen.
 Vad innebär det då att ett system 
går in i förvaltningsfasen? I korthet 
att det går i drift, vi använder det, 
men att det fortfarande behöver lite 
kärlek i form av rättningar, fixar och 
nya funktioner. Dessutom behöver ju 
användarna ibland lite hjälp på traven 
i form av support. 
 Det är detta vi nu ska ta oss an. För 
att göra det på bästa sätt har vi tagit 
fram en förvaltningsprocess som i 
korthet innebär att vi har:

Definierat roller och ansvar så att vi 
har tydliga ansvarsområden för vår

• Systemägare, ITK, som fattar   
 strategiska beslut och i styrelsen  
 är ansvarig för IT-frågor.
• Förvaltningsledare, vår verksam- 
 hetschef, som leder, planerar och  
 följer upp arbetet. 
• Förvaltningsgruppen, vår kansli-  
 personal och konsulter, som 
 genomför ändringar, ger support  
 och ser till att allt fungerar.
• Driftenhet, extern konsult, som  
 ser till att maskinerna och 
 kommunikation fungerar.

Tagit fram verktyg för planering och 
uppföljning:

• Fr o m nu kommer alla ärenden  
 att registreras i en ärendelogg som  
 ligger till grund för planering och  
 uppföljning av arbetet.
• Budgeten har periodiserats per   
 månad för att förenkla och säker-
 ställa bra ekonomisk uppföljning.
• Rutiner för rapportering från   
 förvaltningsledaren till ITK   
 har tagit fram genom en månatlig  
 statusrapport som beskriver vad  
 som gjorts till vilken kostnad och 
 vad om planeras för nästkom-  
 mande period.
• Gränser för när ett ärende måste  
 eskaleras och prioriteras av ITK  
 har fastställts.

Förutom ovanstående operativa åtgär-
der har styrelsen givit ITK i uppdrag 
att ta fram en IT-strategi för fram-
tiden. En sådan innehåller idéer och 
tankar om vad IT-systemen ska stödja, 
hur det ska gå till och vad det kommer 
att kosta framöver, på fem-tio års sikt. 
En IT-strategi ligger till grund för den 
övergripande styrningen och plane-
ringen av fortsatt IT-arbete och ger en 
trygghet i att vi vet vart vi är på väg.
 Så på styrelsens och ITK:s vägnar, 
till alla som kämpat där ute – ett stort, 
stort tack!  

BIT-projektet i mål!
TEXT: EVA ANDERSSON, ARBOGA (ORDFÖRANDE, ITK)  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Vad är väl ett IT- projekt...? Det kan vara fasansfullt, dötrist  
och långtråkigt... och helt uuuuuunderbart – när det är slut.

Eva Andersson, ordförande i 
IT-kommittén, har nått mållinjen 

med ”evighetsprojektet” BIT.



    BR IDG E  OK TOBER 20208

O N L I N E  B R I D G E F E S T I V A L

Bridgefestival online
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: MATILDA WIK, NORRKÖPING • FRANCESCA CANALI, ITALIEN • PRIVAT

Sedan 1995 har bridgetokiga i månadsskiftet juli-augusti samlats för Bridgefestival. 
I år snuvades vi på konfekten, då festivalen ställdes in p g a Covid-19. Som ett litet 
plåster på såren arrangerade förbundet en minifestival online.

För att i någon mån högtidlighålla vårt 
förbunds flaggskepp, Bridgefestivalen, 
arrangerades 10 tävlingar online under 
fem dagar, 27 juli-1 augusti. Det var 
en stor spridning av tävlingar, så att 
det skulle finnas något för alla:
 • 1 guldtävling
 • 3 silvertävlingar
 • 5 bronstävlingar
 • 1 juniortävling

Bronstävling nr 2 riktade sig till spe-
lare med högst ruternål och den fjärde 
till spelare med högst klövernål. I 
samtliga bronstävlingar presenterades 
handikappresultat med egen prislista.
 Trots förbundets ekonomiska be-
kymmer i pandemins spår, arrangera-
des onlinefestivalen utan vinstintresse. 
Förutom ersättningar till TL, spelav-
gifter till BBO och priser var ett noll-
resultat målet för förbundet. Priserna 
delades ut efter antal deltagande par 
och startavgifterna var väsentligt lägre 
än i den ordinarie Bridgefestivalen.
 Administrationen bakom tävlingen 
hade det svettigt, när swish- och bank-
girobetalningar skulle matchas mot 
anmälda ”nicks” på BBO. Vem som 
gömmer sig bakom namnet ”Kalle-
fjupp” är inte alltid så lätt att veta och 
kan kräva visst detektivarbete.
 Deltagarantalet var oerhört jämnt 
mellan de olika tävlingarna inom res-
pektive segment. Bronstävlingarna 

samlade 69, 69 och 67 par medan
silvertävlingarna hade startfält om 
106 (mixed), 122 och 122 par. Guld-
tävlingen samlade 60 par och spelades 
som Gröna hissen, likt Guldgruvan 
som varje år brukar knyta ihop festi-
valveckan. 
 Tävlingarna som riktades till spelare 
med max ruter- och klövernål attrahe-
rade endast 13 och 8 par.
 Än mer trist var fåtalet svenska 
juniorer i den tävling som dedikerats 
dem. 20 par ställde upp i juniortäv-
lingen, varav endast fyra från Sverige. 
Sju danska par och deltagare från Po-

len, Tyskland, Nederländerna, Frank-
rike, England, Skottland och Irland 
kompletterade. Tävlingen vanns, 
tämligen överlägset, av ett U16-par 
från Polen som vi nog får höra mer 
av i framtiden. Men vi har uppenbar-
ligen en uppförsbacke att mobilisera 
svenska juniorer. Positivt var att två av 
de svenska paren är riktigt unga.

656 PAR

Paradoxalt nog noterades all-time-
high 2019, då förra årets festival 
såg till att förpassa samtliga tidigare 
deltagarrekord till historieböckerna. 

Bengt-Erik ”Berik” Efraimsson och Anna Zack-Efraimsson deltog i 
online-festivalen från festivalens Mekka, Örebro. I år fick de även 
möjlighet att se och uppleva sommarstaden Örebro.
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Den bronstävling som drog flest par 
i fjol lockade hela 525 par (största 
enskilda tävlingen någonsin) och det 
totala antalet deltagare i festivalen som 
helhet noterades 2019 till det högsta 
under alla 25 åren: 8 690 par.
 Även om SM-finaler spelas under 
festivalen och onlinesurrogatet var be-
tydligt kortare, kan konstateras att de
656 par till start i år talar sitt tydliga 
språk: vi vill tillbaka till den äkta 
festivalen! 

SPEL I RÄTT MILJÖ

I år snuvades vi på festivalen i Örebro. 
Anna Zack-Efraimsson och Bengt-
Erik ”Berik” Efraimsson bestämde 
sig för att ändå åka till Örebro, för att 
delta i festivalen online i ”rätt” miljö. 
De anlände till Örebro några dagar 
före onlinefestivalen och fick tid att 
se och uppleva staden. Under den 
vanliga festivalen fylls dagarna annars 
som bekant med mest bridge. Äta, 
sova och bridge brukar bli vad som 
hinns med.
 I den inledande mixedtävlingen 
hade Anna och ”Berik” god chans på 
en topplacering, när internet plötsligt 
gick ner mitt i tävlingen. De kastade 
sig över sina telefoner och fick avsluta 
spelet med dem. 
 Med alla kort mindre än på dator-
skärmen eller surfplattan, gäller det 
att lyckas med att klicka på rätt kort. 
Klickar man fel går det ofta åt skogen. 
”Berik” gjorde dock ett felklick som 
kom att bli lyckat, när han skulle spela 
ut kungen men kom åt damen från 
K-D-10-x-x. Det fantasifulla utspelet 
satte spelföraren på läktaren! Brickan 
bidrog till segern i mixeden för det 
äkta paret.
 Festivalen avslutades med en guld-
tävling med 60 par till start. Där vann 
rutinerade veteranduon Göran Selldén 
och Björn Wenneberg.

ATT FÅ STARKA HANDEN SOM SPELFÖRARE

  s E K D 10 9 3 2
  3 E D 6 2
  2 D
  c D
s 7 5   s kn 6
3 kn 9 7   3 8 4
2 10 8 6 4   2 E kn 7 3 2
c 8 6 3 2  c E kn 7 5
  s 8 4
  3 K 10 5 3
  2 K 9 5
  c K 10 9 4

SYD VÄST NORD ÖST 
Björn  Göran  
Wenneberg  Selldén
  1c1 12
D2 pass 2NT3 pass 
3c4 pass 335 pass 
43 pass pass pass

Göran öppnade som Nord i första 
hand med 1c1, vilket visar antingen en 
balanserad hand i intervallet 11-13 hp 
eller någon starkt hand, 16+. Öst klev 
in med 12. 
 Vid alla inkliv på enläget försöker 
paret få klöveröppnaren som spelfö-
rare, eftersom denne som regel har de 
starkaste korten och mest att skydda 
vid utspelet. Dessutom är det svårare 
att spela ut från inklivshanden än från 
inklivshandens parter. Så efter 12 

betyder dubbelt2 att svarshanden har 
minst fyra hjärter och 8+. 13 skulle ha 
visat minst fyra spader och 1s hade 
varit överföring till 1 sang.

Britt-Marie Ericson, Norrköping, 
var en av många deltagare 
i Bridgefestivalen online.
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 Efter dubblingen visar 2 sang3 minst 
16+ och stöd i hjärter, en form av 
försenad Stenbergs skulle man kunna 
säga. 
 Syd, som har minimum för sitt 
bud, d v s 8-11 hp, redovisar detta 
enligt Stenbergs ”Skrot-svar” med 
3c4. Nord visar singeklöver med 335 
och Syd, som bara har fyra trumf och 
inget mer att visa, höjer till 43, vilket 
förnekar slamintresse.
 Så ska inklivshanden spela ut. Ett 
ganska naturligt utspel är ju trumf – 
och efter uttrumfning blev spelföraren 
av med alla sina ruter på spaderfärgen. 
12 stick.
 Det var inget anmärkningsvärt, kan 
man tycka, men de små detaljerna i 
budgivningen var bidragande till 83% 
på brickan – och en bra start i täv-
lingen för blivande vinnarduon Björn 
Wenneberg–Göran Selldén.

LITA PÅ PARTNERN

Här är ett budläge från guldtävlingen:

s —  3 K D 9 7 5  2 E D 10 2  c kn 10 9 5 

SYD VÄST NORD ÖST
 13  pass 2NT*
3s 43 4s D 
pass ?

Öst-Väst (ni) är i zonen och Nord-
Syd i ozon. 13 visade femkortsfärg 
och 2 sang var Stenberg, d v s minst 
fyrkortsstöd i hjärter och, beroende 
på hur man spelar, minst invit eller 
egen öppning.
 Med Västs hand ser det inte särskilt 
kul ut att sitta i motspel mot 4s. Men 
eftersom Väst har ungefär vad som 
kan förväntas – och inte lovat en enda 
spader – gäller det att lita på partnern 
och passa. 

 Zonerna gjorde att flera par trotsade 
partnerns varning och korrigerade till 
53. Given:

  s 9 7 3
  3 10 4 3
  2 K kn 8 7 5
  c E 7
s —   s K D 6 4 2
3 K D 9 7 5   3 E kn 8 2
2 E D 10 2   2 9 4
c kn 10 9 5  c D 6
  s E kn 10 8 5
  3 6
  2 6 3
  c K 8 4 3 2

När rutermasken sprack gick kontrak-
tet obönhörligen straff för blygsamma 
scoren 21%. 4s dubbelt går minst två 
straff.

STORSLAM?

Lillslam i spader eller sang var stan-
dardkontrakt på denna bricka:

Vinnare i Bridgefestival online 2020
GULDSTÄNK (60 PAR)  Göran Selldén–Björn Wenneberg, BK Centrum/BK Alert

SILVER 1 (106) Anna Zack Efraimsson–Bengt-Erik Efraimsson, BK S:t Erik
SILVER 2 (122)   Helena Strömberg–Dan Bylund, Sundsvallsbridgen
SILVER 3 (122)   Marie Rylander–Andreas Westman, Sundsvallsbridgen

BRONS 1 (69) Peter Wester–Jörgen Claesson, Hedemora BS
BRONS 2, MAX 2 (13)  Caroline Henjered–Anita Brynje, BK S:t Erik
BRONS 3 (69) Göran Oldin–Lars S Karlsson, Örebridgen
BRONS 4, MAX c (8)  Jessica Danielsson–Håkan Danielsson, Lunds BK
BRONS 5 (67)   Pang Ventura–Peter Ventura, Borlänge BK
BRONS 1, HCP   Per-Åke Sandvold–Thomas Ekström, Uppsalabridgen/ABB BK
BRONS 2, MAX 2, HCP  Caroline Henjered–Anita Brynje, BK S:t Erik
BRONS 3, HCP Joyce Fahlstad–Britt-Marie Gallon, Falu BK/Malungs BK
BRONS 4, MAX c, HCP Jessica Danielsson–Håkan Danielsson, Lunds BK
BRONS 5,HCP  Sven Andersson–Thor Sagfors, BK Sang Oxelösund

JUNIOR U16 (20 TOT.) Kacper Kuflowski–Franciszek Kurlit, Polen
JUNIOR U21 (20 TOT.)  Jacob Lützhøft–Nikolaj Zeeberg, Danmark 
JUNIOR U26 (20 TOT.)  Liam O’Brien–Ronan Valentine, Skottland

Samtliga resultat kan hittas på www.svenskbridge.se/tk/nyheter/74623

Björn Wenneberg (t v) och Göran Selldén 
vann guldtävlingen i festivalen online. Bilden 
är från prisutdelningen i VM-par för seniorer 
2016. Segrare där var också Björn och Göran.
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PROBLEM 1

  s E D 10
  3 E 10 9 8 6 5
  2 kn 7
  c 10 2
    
    
 2 E      
   
  s K kn 9 5 4 3
  3 4 2
  2 D
  c K kn 9 8

SYD VÄST NORD ÖST
 1c 13 pass 
1s pass 2s pass 
4s pass pass pass

Utspel: ruteress.
 Hur tänker du dig hemgång, när 
Väst fortsätter med ruterkung?

PROBLEM 2

  s E K 5
  3 E 7 6 5
  2 K 
  c 9 8 6 5 4
    
    
 3 K      
   
  s kn 4 3 2
  3 8 2
  2 E 7 6 5
  c E K 3

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass 2c pass 
2NT pass 3s  pass 
3NT pass pass pass

Nord krävde till utgång på andra bud-
varvet och visade samtidigt trekorts 
spaderstöd. Med femkorts spader hade 
Syd höjt till 4s. Nu bjöd Syd 3 sang, 
vilket skulle kunna vara fel, speciellt 

om Nord också har dåligt i hjärter.
 Utspel: hjärterkung.
 Du släpper de två första hjärter-
sticken. Den tredje vinner du på bor-
det. 
 Hur tänker du dig fortsättningen, 
när båda motståndarna bekänner?

PROBLEM 3

  s 9 8 7 5
  3 K 8
  2 K 8 4 3
  c E 6 2
    
    
 c K      
   
  s E K kn 10 3 2
  3 E 6 2
  2 E kn
  c 9 3

SYD VÄST NORD ÖST
   3c 
4s pass 5c* pass 
6s pass pass pass

Nord kontrollbjuder klövern, vilket 
föranleder Syd att chansa på lillslam.
 Utspel: klöverkung.
 Du vinner klöveress och spelar 
trumf. Tyvärr sakar då Öst. 
 Spelplan?

Under denna rubrik erbjuder Tommy Gullberg i varje nummer 
läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de tre frågorna i 
fet stil innan du slår upp sidan 54.

Tommys lagom svåra

S P E L T E K N I K  T O M M Y  L A G O M  S V Å R A

  s kn 5 3
  3 10 9 8 7 6 5
  2 6 5 3
  c 3
s E 4   s K D 10 9 8 7
3 E K 4 3   3 kn 2
2 E 9 8 2   2 K kn
c kn 10 5  c E K 4
  s 6 2
  3 D
  2 D 10 7 4
  c D 9 8 7 6 2

Två par bjöd 7s och fyra par 7 sang. 
Går det hem? 
 Vid två bord gick storslammen 
hem. Nord hade spelade ut hjärtertio 
från sin sekvens och när Syd borde 
ha damen fanns inte någon anled-
ning att spela knekten. När damen 
kom ramlande hade spelförarna 13 
stick. Många par som stannat i lillslam 
gjorde ett övertrick på samma sätt. 
Några spelförare tog endast 12 stick, 
då de matade spader och fick saknöd 
på bordet och gjorde sig av med de 
två hjärterhackorna. Sedan provades 
någon av lågfärgsmaskarna utan fram-
gång. 
 Med öppna kort finns alltid 13 
stick, även om man inte får ihop tre 
hjärterstick, eftersom Syd kan skvisas 
i lågfärgerna i detta slutläge:

  s —
  3 9 8
  2 6 5 3
  c 3
s —   s 7
3 —   3 —
2 E 9 8   2 K kn
c kn 10 5  c E K 4
  s —
  3 —
  2 D 10 7
  c D 9 8

Sakar Syd ruter på sista spadern sakar 
spelföraren klöver och får tre ruter-
stick. Gör sig Syd sig av med en klö-
ver blir det inte bättre. Då får bordet 
göra sig av med en ruter – och klöver-
dam ramlar på E-K.
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FÖROLÄMPNINGAR (MER ELLER MINDRE)

Ibland tycker jag nästan synd om eng-
elsmännen när de försöker förolämpa 
mig vid bridgebordet. Sedan ett år bor 
jag i ironins hemland och när man 
gjort något korkat kan de säga något 
som, Oh dear, that was a bit unfor-
tunate. Jag förstår naturligtvis att de 
inte alls tycker att det var otur, men 
det biter liksom inte. Istället känns det 
bara som om man är med i ett avsnitt 
av Downton Abbey och har råkat 
använda fel bestick till förrätten. 
 Annat var det i Österrike där jag 
bodde tidigare. Alla lider av Touret-
tes, säger allting rakt ut och Bist du 
verrückt!? (är du galen) bara ger något 
under medel på förolämpningsska-
lan. De bästa sparas naturligtvis till 
motståndarna men ibland går det lite 
för långt. Att kalla någon för ungersk 
hora gav en anmälan till vad de kallar 
Ehrerecht. Inte så mycket för yrkes-
valet som påståendet att någon inte 
var en riktigt österrikare. Rätten har 
varit med förr, suckar något om kin-
dergarten och sätter ut ett datum när 
de tänker ta upp ärendet, lagom långt 
fram i tiden för att ge parterna en 
chans att själva komma överens. Det 
blir ett chickenrace, för det anses näm-
ligen ofint att låta ärendet gå ända till 

TEXT: TORBJÖRN JÖNSSON, ENGLAND  FOTO: PRIVAT

Torbjörn Jönsson, för tillfället boende i engelska Oxford, är vår nye krönikör.  
Han ska berätta – högt och lågt – om spännande och humoristiska händelser  
vid bridgebordet, varvat med en och annan giv.
 Vi välkomnar Torbjörn som ny medarbetare i Bridge. 

Mer eller mindre

veckor senare räckte jag fram handen 
för att visa mig som en god förlorare, 
vilket bryskt avvisades eftersom jag 
inte först ville be om ursäkt. Han 
lovade att aldrig mer prata med mig 
och än så länge har han hållit sitt löfte. 
Under de fyra åren jag bodde kvar i 
Österrike sa han inte ett ord till mig, 
även om det var nära en gång. Vi möt-
tes igen i en tävling och jag förstod att 
han gärna ville fråga mig om min part-
ners bud innan han spelade ut. Det 
gick ju inte, så han tog en chans och 
frågade partnern direkt istället. Part-
nern, som visste om hela historien, sa 
med sin lenaste röst att han tyvärr var 
tvungen att fråga mig istället. Det kom 
aldrig någon fråga och därför finns det 
fortfarande en surgubbe i Wien som 
undrar vad 3c visar efter en svensk 
Stenbergs 2 sang.

ROBBERT MED ZIA (MER ELLER MINDRE)

Alla vet väl att Zia Mahmood är värl-
dens mest kända bridgespelare. (Nej, 
Peter Fredin, det spelar ingen roll hur 
många gånger du frågar, det är inte 
du.) Jag har spelat robbert några gång-
er på en klubb i London och första 
gången fick jag en rundvandring av en 
vänlig värd. I ett av rummen stannade 
han, pekade på en stol, sänkte rösten 

K R Ö N I K A  M E R  E L L E R  M I N D R E

behandling samtidigt som ingen vill 
bli avstängd från bridge i ett halvår. 
Bakom stängda dörrar, för att ingen 
ska tappa ansiktet, framför förövaren 
till slut en ursäkt vilken storsint  
accepteras av den förolämpade och 
alla är vänner igen. Till nästa gång.
 Att kalla på tävlingsledaren är inte 
heller helt comme il faut, om det inte 
är utspel från fel hand och andra pro-
cedurfrågor. Jag gjorde det efter en 
motståndares pålägg som kunde varit 
påverkad av partnerns tankepaus. Täv-
lingsledaren höll med och gubben blev 
skitsur, men tyvärr fick han rätt av 
juryn. När jag träffade honom några 

Torbjörn Jönsson.
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och sa, där brukar Zia sitta när han 
är här. Det var en likadan stol som 
alla de andra och jag var osäker på om 
jag förväntades säga något, så jag bara 
tittade på den i vad som verkade vara 
lagom länge för att verka vördnadsfull 
och nickade som om jag lät det ofatt-
bara sjunka in.

BRIDGE OCH SEX (MER ELLER MINDRE)

Zia beklagar sig för övrigt i senaste 
numret över att det saknas bridge-
böcker som innehåller sex och vem 
gör inte det? Jag gjorde en sökning 
på sex+bridgeböcker på internet och 
enda resultatet var ett citat av Mae 
West: 

 Good sex is like good bridge.  
 If you don’t have a good partner,  
 you’d better have a good hand.

Fast jag läste en i min ungdom, som 
kanske inte innehöll något våld eller 
en enda bridgehand, pun not intended, 
men helt klart sex. På ett stort hotell 
i Miami spelas en stor tävling och en 
professionell bridgespelare kallad Ace 
(”när jag spelar finns det fem ess i le-
ken”). Ace tvingas motvilligt hyra ett 
annat proffs för att få igång karriären 
igen (nej, det handlar inte om Per-Ola 
Cullin som hyrt Marion Michielsen, 
boken är skriven på 60-talet) och för 
att trösta sig ägnar han sig åt kvinnliga 
erövringar efter bridgen. Mitt sjutton-
åriga oskuldsfulla jag kan fortfarande 
citera ordagrant, ”hennes läppar sära-
des med ett underbart kvidande”.

SINGELUTSPEL (MER ELLER MINDRE)

Varför betyder det otur att gå under 
en stege? Förmodligen sa hantver-
karna att det kunde ramla ner en tak-
panna eller något annat hårt, men det 
är inte alla som förnuftiga argument 
biter på och folk fortsatte lik förban-

nat att gå under stegar. Hur stor chans 
är det egentligen att något ramlar ner 
just när jag går där? Då hittade någon 
på att det betyder otur. Helt säkert … 
ingen vill väl ha otur?
 Du spelar partävling på Funbridge 
och vad spelar du ut med:

s 9  3 K D kn 10 8 7 3  2 K  c E 9 6 5

efter följande budgivning? 

SYD VÄST NORD ÖST
13 D pass 1s 
43 4s D pass 
pass pass

Anders Wirgren har förträffligt för-
klarat varför man ska spela ut sin 
singelton mot färgkontrakt och jag har 
läst flera av hans artiklar, men en del 
är som sagt bortom räddning. ”Inte 
bra att spela ut en singelkung, bara en 
trumf, måste etablera stick, bla, bla, 
bla ...”, så jag spelade istället ut hjär-
terkung som Syd. 

  s 6 5 3 2
  3 6 5 4
  2 E D kn 9
  c kn 4
s E K D 8   s kn 10 7 4
3 —   3 E 9 2
2 10 5 3 2   2 8 7 6 4
c K D 10 8 2  c 7 3
  s 9
  3 K D kn 10 8 7 3
  2 K
  c E 9 6 5

Öst lägger en ruter på bordet, tar för 
hjärteress och där går tåget. Hade jag 
spelat ut min ruter kunde partnern 
stuckit över med esset, tagit för damen 
och knekten för att spela ytterligare en 
ruter som jag kunde stulit. Tre ruter-
stick, stölden och klöveress hade givit 
två bet och nästan en topp på brickan. 
När spelföraren kunde saka en ruter 
på hjärteress blev det bara en bet och 

runt medel. Det är väl inte där vi vill 
vara i livet? Runt medel?
 Men jag lär mig. Några dagar senare 
var det dags igen, när jag hade följande 
kort och skulle spela ut som Syd mot 
43:

s kn  3 E K 2  2 8 4 2  c E K D 9 6 3

Lyfta på klöveress för att se bordet? 
Famous last words, och mitt nya 
bättre jag petar istället ut min spader-
singel. 

  s 9 8 7 5 4 3
  3 7 6
  2 6
  c kn 8 5 2
s E 10 2   s K D 6
3 D 9 8 3   3 kn 10 5 4
2 E K D 10 5   2 kn 9 7 3
c 10  c 7 4
  s kn
  3 E K 2
  2 8 4 2
  c E K D 9 6 3

Öst spelar trumf och jag är inne på 
kungen. Visst, det är partävling och 
farligt att spela en liten klöver, men 
jag behöver en bricka för tidningen 
och titta vem som hade knekten! 
Partnern fortsatte naturligtvis med en 
spader som jag stal. Det blev en bet 
– och nästan alla poäng. Precis där vi 
vill vara.
 Fortfarande inte övertygad? Bla bla 
bla? Då drar jag till med högre makter 
– det finns en anledning till att Gud 
gav dig en singel! Försök inte, tänker 
du, det där är bara något som någon 
har hittat på. Kanske, kanske inte, 
men vill du verkligen chansa och gå 
emot någon som inte bara kan ge dig 
lite otur utan gräshoppssvärmar och 
40 års ökenvandring?
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TEXT: GEO TISLEVOLL, NYA ZEELAND

Oavsett om bridge spelas live eller online finns det några rötägg som fuskar.  
Det är mycket som ska värderas när ”mystiska” ting sker i bridge. Alla är eniga i 
att fuskare ska tas, men det finns en fara att vi är alltför snabba att döma. 

Inte allt märkligt behöver vara fusk

Du ska nu få ett budproblem som 
egentligen är olösligt, d v s det är 
omöjligt att veta vad som är det rätta 
svaret. Likväl måste du bjuda nåt! Att 
passa är lika mycket en chansning som 
att bjuda – och väljer man att bjuda, 
vad är då bästa budet?
 Din hand som Syd:

s kn 8 4 3  3 K  2 E K D 7  c E 8 5 3

Det är lagtävling, Väst är giv och 
Nord-Syd i zonen.
 

SYD VÄST NORD ÖST
 4c pass pass 
?

Syd har en bra hand, men inget givet 
bud. Pass är ett bra alternativ. Troli-
gen går 4c straff, men +50 eller +100 
kan vara en dålig kompensation för 
egen zonutgång. Å andra sidan, ett 
bud kan leda till fel kontrakt eller fel 
nivå så att ni får notera en utbetalning.
 Vad kan hända vid det andra bor-
det? Kanske är öppningen där bara 
3c. I så fall kan Nord kliva in på 3-lä-
get och Nord-Syd kanske då finner en 
spelbar utgång.
 Att Syd har många kort i spärröpp-
narens färg vill i många andra situatio-
ner vara ett argument mot att bjuda. 
I detta fall betyder det emellertid att 
Nord inte har några klöver; ofta en, 

kanske renons. Om Nord-Syd har 
anpassning i spader eller ruter finns 
ofta många stick i eget kontrakt. Det 
gör Syd mer frestad att agera.

VAD BJUDA?

Om Syd bestämmer sig för att bjuda 
något över 4c, vad bör han då bjuda? 
 Dubbelt är en möjlighet, men om 
partnern svarar 43 är det sannolikt 
trubbel på gång. Kanske Syd då kan 
försöka med 4s, men då tror nog 
Nord att Syd har fler spader och pas-
sar, fastän det kanske är i ruter Nord-
Syd har anpassning.
 Vad sägs om att bjuda 42?
 Det verkar ju också vara ett sjukt 
bud! Att kliva in på fyrläget bara med 
fyrkortsfärg.
 Men... är det så sjukt, egentligen?
 Kanske 42 är det bästa budet, bort-
sett från att det mest naturliga vore att 

passa. Om partnern har ruteranpass-
ning och höjer till 52 kan det vara mitt 
i prick, och om Nord bjuder 43 kan 
Syd prova lyckan med 4s. Ja, det blir 
lite att prova lyckan oavsett vad man 
gör i denna situation. 
 Vid bordet, i en onlinetävling, tog 
Syd chansen på 42 – och hittade part-
nern med femkortsstöd. 

  s 9 7 6
  3 E kn 9 8 6
  2 kn 10 8 3 2
  c —
    
    
    
   
  s kn 8 4 3
  3 K
  2 E K D 7
  c E 8 5 3

Syds bud ansågs vara suspekt och 
given hamnade i stormens öga i Nya 
Zeeland, då en anmälan för fusk 
upprättades. Det kan ju vid första 
ögonkastet se ut som om Syd kände 
till Nords kort då hon dundrade in på 
fyrläget med bara fyrkortsfärg.
 Paret som satt Nord-Syd är ett 
ganska ordinärt par, men Syd är en 
hygglig spelare. 
 Detta var det första fuskärendet i 
Nya Zeeland efter det att bridgen on-
line blomstrat under pandemin. Nord-
Syd blev i en alltför snabb och dålig 
process diskvalificerade mot bakgrund 

GeO Tislevoll.
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www.reseskaparna.se/bridgeresor

På våra resor ingår: • Erfarna svenska bridge- & reseledare  • Flyg t/r • Logi • Utfärder 
• Oftast halvpension • Svensktalande lokalguide • Dagligt bridgespel

Innehållsrika bridge- och kulturresor

NYA BRIDGERESOR 
PÅ GÅNG

Håll utkik på vår hemsida  efter  
nya spännade resmål

Sicilien - Cefalù
Sicilien är perfekt för en bridgeresa. Denna italienska ö ligger långt söderut, något som borgar för god 
mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande och klimat. Vi bor invid havet i mysiga Cefalù på ett 
trevligt familjeägt hotell. Johan Berg vår omtyckta guide på Sicilien tar er med till Palermo, Castel-
buono &  vingården Santa Anastasia.

Pris fr: 12 950 kr   8 dagar, 14/11 2020 & 13/3 2021

Fuerteventura - med boende på femstjärnigt hotell
Vill du spela bridge i lyxig miljö, invid milslånga stränder, njuta av härliga solterasser, spa, pooler och 
god mat? Följ med på ReseSkaparnas bridgeresa till Fuerteventura.
Klimatet är torrt och soligt och konstbevattnade oaser med palmer och fruktodlingar lyser upp land-
skapet. Vi bor på Fuerteventura Palace, ett av Iberostars omtyckta hotell, invid Playa de Jandia på
Jandiahalvöns sydostsida. Den nästan tre mil långa stranden inbjuder till långa härliga strandprome-
nader. Många restauranger och barer att välja på.

Pris: 15 550 kr   8 dagar, 25/1 2021

Sardinien - Smaragdkusten
Sardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett smaragdgrönt 
hav samt god mat, dryck, spännande traditioner och en intressant historia. Vi bor på Hotel Le Palme 
vid den omtalade smaragdkusten.  Hotellet har vackra trädgårdar, pool och en egen strand samt en 
trevlig restaurang. Vår lokala guide Monika visar oss Barbarernas berg,  vingård samt Smaragdkusten.

Pris ca: 14 950 kr   8 dagar, 8/5 2021

Kalle Persson – vår omtyckte bridgeledare har spelat bridge i 45 år och under-
visat sedan 1980. Han verkar som tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag som 
tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Kalle har varit bridgeledare på 
ett flertal bridgeresor. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det 
passar alla nivåer. För mer information om bridge: Kalle Persson 0730-80 89 07

av denna giv och några andra liknande 
givar. Senare blev paret frikänt, då de 
inkommit med en mängd andra givar 
där de gjort lika märkliga ting – men 
med katastrofresultat som följd. Men 
innan de blev frikända hade de expo-
nerats med namn i sociala medier och 
på andra ställen – och då drar ju ge-
mene man ofta slutsatsen ”ingen rök 
utan eld”.
 Om man läser tävlingsledarens 
argumentation för att diska paret (en 
kompetent spelare var visst tillfrågad), 
blir man lite uppgiven. Merparten av 
argumentationen var av typen ”det är 
ingen som kliver in på fyrläget med 
fyrkortsfärg”.
 När jag – utan att veta om att det 
var en ett fuskärende – fick Syds hand 
som ett budproblem, sa jag, ”det är 
frestande att bjuda 42, men det är väl 

för friska takter.” Av nyfikenhet gav 
jag budproblemet till 10 elitspelare. 
Fyra av dessa sa 42! En dubblade och 
fem passade. Av de fem som passade, 
sa tre att 42 var ett klart andrahands-
val och att det gott kunde vara det 
rätta på brickan.
 Den här historien illustrerar hur 
många saker det är som ska värderas 
när ”mystiska” ting sker i bridge. Alla 
är eniga i att fuskare ska tas, men det 
finns en fara att vi är alltför snabba att 
döma. 
 Den aktuella ”kommittén (två per-
soner) visade sin inkompetens då de 
hängde sig upp vid budet 42, ett bud 
som det faktiskt fanns rätt goda ar-
gument för att bjuda. Det kommittén 
inte kommenterade med ett enda ord, 
var att Nord passade på 42! Att höja 
till 52 (eller bjuda 43) verkar ju helt 

normalt. Nords pass på 42 är mer sus-
pekt än att bjuda 42. Det kan tyda på 
att Nord antingen inte har särskilt god 
kortvärdering (även om det var riktigt 
att på denna giv stanna i 42) eller att 
hon visste hela sitsen, där Öst-Väst 
har tre spaderstick att hämta.
 

Fråga
Bridge!
Alla frågor om bridge, oavsett 
om det gäller budsystem, färg-
behandlingar, böcker, berömda 
spelare eller annat skickas till 
Bridge. Våga fråga! E-posta till 
bridge@svenskbridge.se!
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Som tävlingsledare har jag någon 
gång drömt om att alla spelare en 
dag skulle följa färg, spela ut från rätt 
hand, bjuda i tur och ordning och bara 
sådana bud som är högre än de föregå-
ende. Inte trodde jag att jag skulle bli 
bönhörd, men det kan man säga att jag 
har blivit. Gåtans lösning ligger na-
turligtvis i att vi sedan karantänstiden 
började i mars har förlagt våra klubb-
tävlingar till internet – på BBO.

TRE KLUBBAR I SAMARBETE 
Norrköpingsbridgen anordnar, i 
samarbete med Filbyter Bridge och 
Ljungsbro BK, partävlingar på BBO 
tre till fyra gånger i veckan. Dessa täv-
lingar är öppna för alla inom ÖMBF. 
Jag brukar vara BBO-tävlingsledare 
två gånger per vecka, så det har hun-
nit bli några tävlingar nu, vilket jag 
måste säga både har varit lärorikt och 
meningsfullt. I vår klubbtrojka arbetar 
Roger Hilmersson, Martin Löfgren, 
Rolf Öhman och jag med tävlings-
lederi, administration och resultat-
rapportering.

TÄVLINGSFÖRBEREDELSER 

Trots avsaknaden av revoker och 
otillräckliga bud är det faktiskt en del 
att göra som tävlingsledare. Det allra 
första är att lägga upp själva tävlingen 
i BBO. Här är det noggrannhet som 
gäller. En borttappad liten bokstav el-
ler ett mellanslag för mycket kan göra 

att hela tävlingen kommer behöva 
strykas efter start och ersättas med en 
ny. Det är inte roligt för tävlingsleda-
ren, så jag försöker kolla både en och 
två gånger extra, att allt är rätt ifyllt.
 På morgonen när det är tävlingsdag 
får alla som har listat sig en puff via 
e-post, där de får veta tid, namn och 
nummer för tävlingen. I mejlet kan det 
också finnas lite aktuell information 
om våra tävlingar eller allmänna glada 
uppmaningar om att tillsammans med 
sina bridgekompisar idka sin favorit-
hobby. 
 Anmälan till den enskilda tävlingen 
börjar två timmar före start. Under 
anmälningstiden kan det hända att 

någon spelare ringer och behöver 
hjälp. Det kan t ex var någon ny spe-
lare som inte har fått sitt användar-
namn korrekt medtaget på listan över 
godkända spelare, som är kopplad till 
vårt tävlingsledarnamn på BBO. Un-
der anmälningstiden brukar jag också 
börja stämma av, att alla spelare som 
har vår klubb som värd har betalat den 
sidoavgift vi tar in. 

UPPSTART OCH INGRIPANDEN 

Tävlingen startar inte förrän alla som 
anmält sig är på plats, om man valt 
den funktionen, vilket känns bra för 
alla parter. När tävlingen kör igång är 
det dags för lite meddelanden till alla 

TEXT: MARIE ÅFORS, NORRKÖPING  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Tävlingsledaren Marie Åfors dröm har blivit verklighet. Inga felaktiga utspel, 
bud utom tur eller otillräckliga bud förekommer längre, nu när hon i pandemins 
spår är tävlingsledare i online-tävlingar.

Ingen revoke på ett halvår

Bridgeläraren och tävlingsledaren Marie Åfors (t v i bild) har under pandemin 
träffat elever och spelare online, i sin roll som TL på BBO.
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deltagare i chatten. Spelarna får veta 
att det är jag som är tävlingsledare 
och blir påminda om de regler som vi 
har om 
pre-alert, 
självaler-
tering,  
m m. 
Bl a 
brukar 
jag tjata 
om att det är viktigt att vara sitt allra 
trevligaste och artigaste jag. Den elek-
troniska kommunikationen i chatten 
kan lätt kännas kall och omänsklig, 
vilket gör att irritationer ibland upp-
står helt i onödan. Ett par smileys 
efter frågorna hjälper faktiskt mer än 
man kan tro. Mycket av det jag vill 
informera deltagarna om har jag för-
berett i en Wordfil, varifrån jag klip-
per in meningar i chatten. 
 Som tävlingsledare kan jag ”hoppa” 
mellan borden och se allt som hän-
der. Om någon kallar på TL tar jag 
mig så fort som möjligt dit och frå-
gar hur jag kan hjälpa till. Inte sällan 
kan det handla om någon som har 
anslutningsproblem. Det brukar lösa 
sig snabbt, men i allra värsta fall kan 
man själv få hoppa in medan en spe-
lare startar om sin dator och loggar in 
igen. 
 Bridgemässigt kan det vara någon 
som anser sig ha blivit vilseledd av en 
förklaring. Då får man som vanligt 
undersöka om det handlar om en fel-
aktig förklaring, om det har uppstått 
skada, o s v. En fördel på BBO är att 
man kan se exakt hur varje bud har 
förklarats och det går att läsa hela 
chatten vid bordet. 
 Som tävlingsledare kan man enkelt 
justera resultat fram till 20 minuter 
efter avslutad tävling. 
 Långsamt spel kan ibland också 
vara ett problem. När rondtiden går ut 

bryts spelet även om spelarna inte är 
klara vid ett bord. Om det bara åter-
står ett par stick räknar BBO själv ut 

brickresultatet, men ibland blir det en 
TL-uppgift.

BAKSPELARE OCH EFTERARBETE 
Under tävlingen brukar det finnas 
ganska mycket tid till att sitta och titta 
på när deltagarna spelar. Naturligtvis 
följer jag ofta de starkaste spelarna i 
hopp om att få lära mig något, men 
jag tittar också på dem som deltagit i 
bridgekurser där jag varit lärare. Har 
något att mitt tjat fastnat? Det ger 
mig idéer om vad som bör betonas på 
kommande kurser.
 När sista ronden är klar återstår lite 
efterarbete med att överföra resultat 
och brickor från BBO till Ruter och 
BIT. Det tog ett tag att lära sig, men 
nu går det för det allra mesta väldigt 
fort och smidigt. Är det något som 
strular blir det ett telefonsamtal till 
Roger Hilmersson, som fixar det mes-
ta på nolltid. Inte så konstigt, eftersom 
det är han som utvecklat det verktyg 
som ”tankar ner” resultaten från BBO 
och omvandlar dem till en fil vi kan 
importera i Ruter. Slutligen lägger vi 
ut resultatet på hemsidorna och rap-
porterar tävlingarna till förbundet, där 
resultaten blir underlag för både mäs-
tarpoäng och hcp-justering.

GEMENSKAP I KARANTÄNTIDER 

I Norrköpingsbridgen har ungefär 
40% av våra medlemmar listat sig för 
spel på BBO. Glädjande nog innefat-

O N L I N E  I N G E N  R E V O K E  P Å  E T T  H A L V Å R

tar detta såväl nya spelare som äldre 
medlemmar, vilka har hjälpt varandra 
att komma över de tekniska trösklar-
na. Vi jobbar fortsatt med att få med 
fler, så länge som inte vi alla fullt ut 
kan spela live igen. Utöver partävling-
arna har vi också anordnat lagspel på 
BBO, nu senast en liga med rymdte-
ma. De 31 deltagande lagens hcp-snitt 
varierar från 3 till 48 så vi har försökt 
anpassa upplägget för att alla ska tri-
vas så bra som möjligt. 
 Många medlemmar har vittnat om 
att våra BBO-tävlingar har hjälpt dem 
att överleva i isoleringen och upprätt-
hålla kontakten med sina bridgekom-
pisar. Så här diktades ett tack till oss 
tävlingsledare: 

Tänk så dystert,
grått och glädjefattigt 
livet under karantänen skulle ha varit, 
men istället hur roligt, 
färgrikt och glatt det blivit, 
tack vare era insatser via BBO

Sådant värmer och ger energi att fort-
sätta. 

VEM SPELAR MINA KORT? 
En liten anekdot från våra tidiga täv-
lingar får avsluta artikeln. 
 Plötsligt anropas tävlingsledaren 
med ett desperat ”mitt tangentbord 
har låst sig!” Innan TL ens hunnit ta 
sig till det aktuella bordet kommer 
nästa rop: ”hjälp, någon spelar mina 
kort!”. 
 Den aktuella tävlingsledaren fick då 
fråga spelaren om denne var medveten 
om att hen var träkarl… 
 Jag tror att spelaren just då var nöjd 
med att få rodna bakom skyddet av en 
skärm…
 Att spela bridge på BBO är inte lika 
trevligt som livebridge, men det är ett 
fantastiskt bra surrogat.

Att spela bridge på BBO är inte 
lika trevligt som livebridge, men  
det är ett fantastiskt bra surrogat.

”
”
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Är du en av de spelare som ibland som 
träkarl tar ett kort innan spelföraren 
har sagt något? I så fall vill jag ge be 
dig att sluta med det. Det är inte till-
låtet i bridge. Om du gör så, är du 
troligen en regelbunden fuskare, för-
hoppningsvis utan att veta om det.
 Låt oss se efter vad lagarna säger om 
detta och varför det är både fel och 
kan vara oetiskt. Enligt lag 45 C4 a 
spelas ett kort från träkarlen genom 
att spelföraren nämner det (eller på 
annat sätt anger att det ska spelas).
 Det är alltså när spelföraren nämner 
kortet som det blir spelat, och det kort 
som spelas är det som nämns, även om 
träkarlen skulle råka ta ett annat. Där-
för är det enda korrekta sättet att trä-
karlen väntar och hör vad spelföraren 
säger. Annars kan träkarlen orsaka fel 
som är helt onödiga och därför också 
respektlösa mot motståndare och täv-
lingsledare.
 Men om spelföraren spelar ett ess 
från sin egen hand och jag bara har 

Självspelande träkarl

TEXT: JAN ERIC LARSSON, LUND  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Lagkommissionen är Svenska Bridgeförbundets högsta instans när det gäller 
att tolka lagar och regler, att hantera överklaganden, samt att avge domslut.

hackor, eller om jag bara har en singel 
i den spelade färgen?
 I dessa lägen ska träkarlen ändå 
vänta tills spelföraren nämnt att kortet 
ska spelas.
 Att det är så, beror på att träkarlen 
inte får hjälpa spelföraren. Därför ska 
man inte vänja sig vid att bryta mot 
reglerna, ens i de fall det kanske inte 
gör någon skillnad.
 Om du som träkarl sitter och tar 
kort (eller närmar handen till kort) 
som uppenbart ska spelas, så lovar jag 
dig att plötsligt så har du närmat han-
den till ett kort där detta innebär fusk.  
Spelföraren tar ut trumfen och du 
(som kan räkna) närmar dig en trumf-
hacka i tredje ronden. Spelföraren 
kanske hade glömt den sista trumfron-
den annars. Eller så närmar du handen 
till den lilla trettonkvistaren, som 
spelföraren är osäker på, men som du 
vet är stor. Nu har du hjälpt spelfö-
raren. Det är grovt oetiskt. Fusk, helt 
enkelt.

 När det gäller att träkarlen antyder 
ett kort, säger Lag 45 F så här:
 Sedan träkarlen lagt upp sin hand, 
får träkarlen inte röra eller antyda 
något kort (utom för att ordna korten) 
utan direktiv från spelföraren. Gör 
träkarlen det, bör tävlingsledaren 
omedelbart tillkallas och informeras 
om vad som hänt. Spelet fortsätter. 
Efter givens slut ska tävlingsledaren 
utdela ett korrigerat resultat om täv-
lingsledaren anser att träkarlens bete-
ende innebar ett förslag till spelföraren 
och att motståndarna lidit skada av 
det föreslagna spelsättet.
 Märk väl, lagen ger inga undantag 
för en singelton eller en hacka när 
spelföraren tar ut ett ess. Oavsett  
läget får träkarlen aldrig ta ett kort 
i förväg, eller ens komma nära med 
handen. Så enkelt är det.
 Dessutom ska spelet följa en tydlig 
ordning eller rytm, som hjälper spe-
larna att undvika onödiga fel. 

•  Korten i varje stick ska spelas i  

Ett stort tack...
 
... till er alla som betalat en extra medlemsavgift för att hjälpa förbundet.
Det är inte för sent att hjälpa till:  Antingen via normala Bankgiro 373-3482 eller via 
Swisch 123 567 9386. Ange ”Extra medlemsinbetalning” som referens.

L A G K O M M I S S I O N E N  S J Ä L V S P E L A N D E  T R Ä K A R L
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F Ö R B U N D  F U N B R I D G E

SBF-tävlingar på Funbridge
HUR SPELAR JAG EN SBF-TÄVLING PÅ FUNBRIDGE?
Du spelar Funbridge på din dator, platta eller smartphone. Din partner 
och dina motståndare är dock inte människor utan s k ”robotar”. 

VILKA UPPGIFTER BEHÖVS?
Inför varje tävling måste man registrera sig och ha uppgivit sitt 
MID-nr.

NÄR KAN JAG SPELA?
Du kan sedan spela en SBF-tävling varje dag. Tävlingen börjar  
kl 03.00 och avslutas 02.59 nästa dygn. Du kan spela när som helst 
under dygnet och även pausa och återuppta spelet.

NÄR MÅSTE JAG ANMÄLA MIG?
Anmälan öppnar en vecka innan tävlingsdagen och stängs 40 minu-
ter innan tävlingen avslutas, d v s senast kl 02.19.

VILKEN TÄVLINGSFORM ÄR DET?
Fem dagar spelas med partävlingsberäkning och två med lagberäkning.

DELAS DET UT MÄSTARPOÄNG?
Javisst! I SBF:s förbundstävlingar på Funbridge vinner du helt  
vanliga bronspoäng, enligt SBFs normala bronspoängsskala för  
individuell tävling delat med två (50%). 

KAN JAG VINNA PRISER?
Javisst! Funbridge delar ut priser i form av ”diamanter” (Funbridges 
valuta) eller frispel på övriga delar av Funbridge. SBF ger en silver-
tävling till den spelare som spelat ihop flest bronspoäng per vecka, 
och sedan en silvertävling till ettan och tvåan varje månad. Detta kan 
komma att utvidgas beroende på deltagarantal.

VAD KOSTAR DET?
Ungefär 1 kr per giv. Startavgiften är 40 ”diamanter” (Funbridges 
valuta) per tävling som omfattar 20 brickor. Den exakta kostnaden 
per tävling beror lite på hur många diamanter du köper; ju fler desto 
lägre pris. Köper du 100 diamanter kostar varje tävling drygt 20 kr. 
Vid köp av fler går kostnaden ner.

HUR BETALAR JAG?
Med kreditkort på Funbridges hemsida, www.funbridge.com.

VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION?
På www.svenskbridge.se och www.funbridge.com.

 tur och ordning (Lag 44 A + B).  
•  Man bör inte ta fram ett kort   
 från handen innan det ens egen  
 tur att spela (Lag 74 B3) 
•  Man bör inte vända ner sitt kort  
 förrän alla fyra korten i sticket  
 är spelade (Lag 45 G). 
•  Alla spelare ska lägga sina kort  
 så att de markerar vilken sida   
 som vann sticket (Lag 65). 

Att ta ett kort från träkarlen, utan att 
spelföraren nämnt det, är fel även för 
att det bryter spelets rytm.
 Nu vet du hur och varför man spe-
lar ett kort från träkarlen. Lova mig 
att från och med nästa gång du spelar, 
kommer du aldrig att ta ett kort utan 
att spelföraren först har nämnt det.

HUR TRÄKARLENS KORT SKA LÄGGAS UPP

Är du en av dem som lärde dig Cul-
bertson någon gång efter kriget och 
fortfarande lägger upp träkarlens hand 
i en lång rad på tvärs? Eller lägger du 
upp korten lite huller om buller? I så 
fall skulle jag vilja be dig att ändra din 
dåliga vana och börja göra rätt.
 När det gäller träkarlen, finns det 
sedan över 20 år tillbaks tydliga regler 
för hur den ska läggas upp. Lag 41 D 
lyder så här:
 När utspelskortet vänts upp, lägger 
träkarlen upp sina kort framför sig på 
bordet, med bildsidan uppåt, sorterade 
i färger, med korten i ordningsföljd 
och de lägsta korten mot spelföraren, i 
separata kolumner som pekar i längd-
riktning mot spelföraren. Trumfen 
placeras på träkarlens högra sida. Spel-
föraren spelar både sin egen hand och 
träkarlens.
 Varför är detta viktigt? Jo, det håller 
ordning vid bordet och hjälper spe-
larna dels att koncentrera sig på spelet, 
dels att undgå onödiga fel och misstag.
Så lägg upp träkarlen på rätt sätt  
fr o m nu!
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Fråga Daniel

Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, 
böcker, berömda spelare eller annat skickas till bridge@svenskbridge.se!
 Daniel Gullberg svarar på läsarnas frågor.

ÄKTA ELLER FJÄRDE FÄRG?

Tack för en intressant spalt!
 I budsystemet där 1c kan vara på 
två kort, hur ser man då på följande 
sekvens?

SYD VÄST NORD ÖST
1c pass 12 pass 
1s pass 23

Klöver behöver ju inte vara äkta färg, 
så ser man då hjärtern som äkta eller 
fjärde färg?

Lillemor

DANIEL SVARAR

Personligen spelar jag att öppnings-
handens återbud 1s lovar en obalanse-
rad hand med minst fem klöver. Med 
en jämn hand återbjuder man 1 sang 
– oavsett om man har en högfärg eller 
ej. Spelar man så blir det naturligt att 
låta 23 vara fjärde färg, eftersom man 
i sekvensen ovan vet att Syd har minst 
5-4 i klöver och spader.
 Även om 1s kan bjudas med en 
balanserad hand, och att man då inte 
har lovat en äkta klöverfärg, tycker jag 
att 23 borde vara fjärde färg. För det 
första har öppningshanden förnekat 
fyra hjärter, så det är osannolikt att 
den färgen ska vara trumf. För det 
andra blir budgivningen omöjlig om 
svarshanden har en hand som vill 
kräva, men saknar bra bud (exempel-
vis en balanserad hand utan hjärter-
håll) – precis det problem som fjärde 
färg är så bra på att lösa.

TÄNKTE JAG LOGISKT?

Av 29 spelare, som deltog i en tävling 
på Funbridge, var jag den enda som 
passade med Syds hand nedan. Så här 
såg given ut och budgivningen vid 
mitt bord: 

  s D kn 9 8 5
  3 D 8 7
  2 D 5 2
  c 6 4
s 10   s E K 6 4 2
3 E 9 6 5   3 kn 3 2
2 kn 9 4   2 10 8 6 3
c K 9 7 3 2  c E
  s 7 3
  3 K 10 4
  2 E K 7
  c D kn 10 8 5

SYD VÄST NORD ÖST
 pass pass 1s
pass 1NT pass 22 
pass pass pass

De flesta hade bjudit på mina kort – 
och då fått betala ut en hel del till Öst-
Väst i straffar och en några dubblade. 
 Eftersom vi var i zon var jag rädd 
för att gå mer än en straff. Då blir det 
nästan alltid en botten. 
 Min fråga är: Hade jag bara tur eller 
fanns det logiskt tänkande bakom? 
 Jag har gått på bridgekurs i fem år 
och har i två år varit hjälpreda till vår 
kursledare.
 Christer

DANIEL SVARAR

Syd har tre rimliga bud efter 1s: pass, 
dubbelt och 2c. Med en öppnings-
hand är det alltid frestande att agera.

 Det finns olika skolor för vad som 
krävs för ett inkliv på tvåläget. Jag 
sällar mig till skolan som tycker att 
man ska ha en sexkortsfärg för att göra 
det. Andra tycker att en bra femkorts-
färg räcker, och då kan man bjuda 2c. 
Det har säkert många gjort, men det 
ser inte ut att ha gått så bra för dem, 
trots att partnern har semistöd och en 
del poäng!
 Med tre kort i alla objudna färger 
är dubbelt också ett alternativ. Det 
finns dock flera faktorer som talar 
emot. Handen är balanserad, partnern 
är förhandspassad och man är i röd 
zon. Dessa faktorer kombinerat gör 
det mindre sannolikt att man själv kan 
klara högsta kontraktet. Dessutom 
är det dyrt att bjuda, om det visar sig 
vara fel – precis som du nämner.
 Slutligen, om inga andra bud verkar 
bra så återstår bara pass. Det är förvå-
nansvärt ofta det rätta budet, även om 
det vid en första anblick känns som att 
man borde bjuda något. Peter Ventura 
har skrivit två artiklar i ämnet, i detta 
och förra numret, just om lägen där 
man bör passa fastän det tar emot.
 Det är alltid lättare efteråt – och att 
passa kommer inte alltid att vara vin-
nande – men jag tycker att du valde ett 
bra bud och blev belönad för det!

VARFÖR GICK BÅDA SLAMMARNA BET?

Jag har en undran angående en bricka 
på sidan 8 i senaste numret av Bridge 
(3/2020).
 Först en kommentar till första 
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brickan på samma sida. Det är onek-
ligen skickligt att spela hem 43, när 
trumfen sitter 5-0 hos motspelarna. 
Jag blev nyfiken och analyserade 
brickan – och fann naturligtvis att 
det stämde! Motspelarna får bara två 
trumfstick och ett klöverstick, efter-
som bordets andra klöverförlorare 
sakas på handens spaderkung.
 Men det som står i samband med 
den smått galna andra brickan förstår 
jag inte. Så här såg den ut:

  s E kn 10 9 8 7 4 3 
  3 E 10 9 7 2
  2 —
  c —
s 5 2   s —
3 K kn 6   3 5
2 D kn 10 5 4   2 E K 8 6 3 2
c kn 7 2  c E D 10 8 4 3
  s K D 6
  3 D 8 4 3
  2 9 7
  c K 9 6 5

SYD VÄST NORD ÖST 
Nilsland Upmark Fallenius Börgesson 
   12 
pass 32* 4s 62  
6s D pass pass 
pass

Den ledde originellt nog till att Nord-
Syd spelade lillslam i spader vid ett 
bord och Öst-Väst lillslam i ruter vid 
ett annat. Enligt texten, om jag fattat 
saken rätt, gick båda slammarna bet. 
Det förstår jag inte. Slammen i spader 
bör gå hem, tycker jag; motspelarna 
får bara ett hjärterstick, oavsett vad 
Öst spelar ut. Att ruterslammen går 
bet är dock ovedersägligt. Ingen 
spelförare i världen kan hindra att 
motspelarna får stick för klöverkung 
och hjärteress.
 Benkt Lundgren, Märsta

DANIEL SVARAR

Precis som du har sett kan motspe-
larna inte göra något för att hindra 6s 

att gå hem, oavsett utspel. Istället är 
strålkastarljuset riktat mot spelföraren 
som måste lösa hjärterfärgen utan att 
förlora två stick.
 Det finns två rimliga spelsätt. 
Antingen tar man esset och spelar en 
liten mot damen – eller så försöker 
man maska över Väst. Den sistnämnda 
varianten har flera olika nyanser. 
Man kan första gången antingen spela 
damen eller liten till tian. Om man 
förlorar första sticket till Öst, kan 
man antingen slå en ny mask eller 
toppa andra gången.
 När jag kollar i tabeller med san-
nolikheter för olika fördelningar 
verkar det första spelsättet bäst, d v s 
att ta esset och spela mot damen. Då 
går man hem i nästan 83% av fallen. 
Andra spelsättet är dock nästan lika 
bra. Att spela en liten till tian och 
sedan ta esset klarar hemgången i 
drygt 81% av fallen.
 Detta är dock à priori information 
från budgivningen och det tidigare 
spelet. Budgivningen har avslöjat att 
Öst är starkare än Väst, vilket talar för 
att kungen skulle sitta där. Vidare har 
Öst visat renons på spadern, medan 
Väst har två, vilket pekar på att Öst 
i genomsnitt har fler hjärter. Detta 
skulle göra att sannolikheten antagli-
gen tippar över ännu mer för att spela 
som man måste ha gjort för att gå bet, 
d v s att börja med esset. Väst får då 
stick för både hjärterkung och -knekt, 
eftersom dessa honnörer sitter efter 
damen.
 Man kan också tolka Östs hopp 
till 62 som en väldigt svitad hand. 
Gör man den gissningen, kanske man 
kan sätta honom med kort hjärter 
och därmed lösa färgen. Det är dock 
extremt ovanligt med så pass svitade 
händer som i detta fall, att jag har full 
förståelse för att man spelade som 
man gjorde.

ETT DRAG UR BRIDGENS HISTORIA (?)

TEXT: THOMAS ÅLANDER, KNIVSTA 
Fortsättningskursen led mot sitt slut, 
och efter att ha ägnat några meningar 
åt bl a sannolikheter kom T på att där 
ju fanns en historisk (brist på) kopp-
ling, och anförde:
 ”Det här med chans är ganska nytt 
i historien, kom på sextonhundratalet 
med en kille som hette Pascal. Bridgen 
innan det fick klara sig utan sådant, 
så då blev ju det mesta riskabelt. Men 
kort spelades ändå. Man spelade bl a 
på klostren under medeltiden och, tro 
det eller ej, resultaten bokfördes och 
sändes kvartalsvis brevledes till Rom 
och påven, som var känd för sina in-
tressen och ville ha koll. Mest känt var 
spelet i klostret Dala, Vallis på latin, så 
länge vi var katoliker i alla fall.
 Men så kom Gustav Vasa och han 
var ju protestant, så han beslagtog det 
mesta från klostren och använde en 
del kyrko böcker till pärmar på statsrä-
kenskaperna. När man sedan igen ville 
återanvända grejerna så fick man tag 
på ett papper med några krumelurer 
på och texten: Tres sine, res semper 
bene se habebunt. Det är latin, som på 
svenska är ’Tre utan,  det ordnar sig 
alltid.’ Ordet trumf, ’color praecipuo’  
var underförstått så det utelämnade 
man, precis som vi säger förkortat 
sang, inte ’sans atout’, som det heter 
på franska.”
 Han tog ett andetag och avslutade: 
”Det är helt klart att mottot ’Tre sang 
ordnar sig alltid.’ redan då var känt 
sedan flera hundra år. Och det före 
chansberäkningarna.”
 ”Var påven så intresserad av vad 
munkarna i Dalarna höll på med? 
Vilken påve var det?”
 ”Bonifatius IX, och det är ju just 
nio stick man ska ha i 3 sang!”
 ”– Till spelet! Kaffe i pausen!”
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Det är partävling på klubben. På den 
allra första given sitter du Syd och har 
fått dessa kort:

s K D 7 6 3  3 E 2  2 K 9 6 5  c 6 2

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass 1NT pass
?

Du öppnar med 1s  i första hand och 
partnern svarar 1 sang. 
 Det här kan tyckas vara ett oan-
senligt läge, men i själva verket är det 
mycket viktigt. Dels är det vanligt, 
dels är läget ett där många poäng 
omsätts. 
 Om du spelar ett naturligt system 
med fyrkorts högfärgsöppningar (i stil 
med Modern eller Nordisk Standard) 
kan man tänka sig tre olika bud i det 
uppkomna läget. Kanske tycker du att 
du har en svag hand och att du därför 
ska passa. Kanske vill du bjuda om 
spadern, när den är på fem kort och 
du bara lovat fyra. Eller så tycker du 
att du ska visa din andra färg med 22.
 Vilket bud är det rätta – och varför?
  Här finns en del felaktiga upp-
fattningar, som vi måste råda bot på. 
Den första är att man ska passa så fort 
man inte tror på utgång; den andra att 
man visar bra kort när man bjuder en 

ny färg, medan man med en minimal 
hand får bjuda om öppningsfärgen. 
 I och för sig stämmer det, att man 
inte tror på utgång när man passar, 
eftersom budgivningen med det tar 
slut (såvida inte Väst kliver in i sista 
hand). 
 Men för den skull måste man inte 
passa så fort man har en svag öpp-
ningshand. Det är ju också viktigt 
att spela rätt delkontrakt. Att gå bet 
i 1 sang när ni kunnat spela hem ett 
trumfkontrakt kostar många poäng i 
alla tävlingsformer. Även om 1 sang 
går hem, kan +90 bli en dålig bricka 

i partävling om ni kunnat ta in +110 
eller +140 i 22 eller 2s. 
 När du, som här, har en minimal 
hand, är den viktiga frågan, om ni ska 
spela ett delkontrakt i sang eller trumf. 
 Till att börja med: Vad vet vi om 
partnerns hand? En del, men inte så 
mycket. Vi vet att han inte har fyra 
spader och att han inte har styrka för 
att bjuda på 2-läget. Det betyder 6-10 
hp (kanske t o m 11 med trist fördel-
ning) och högst tre spader. Men för 
övrigt vet vi inte mycket om hans för-
delning; han kan ha en jämn hand, t ex 
2-4-3-4 eller en ojämn, som 1-3-3-6. 

Vilket delkontrakt blir det bästa?

TEXT: ANDERS WIRGREN  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Val av delkontrakt är ofta återkommande lägen där många poäng omsätts.  
Ska man passa så fort man inte tror på utgång? Visas bra kort om man  
introducerar en ny färg? Vi reder ut begreppen!

Partävling?
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 Kan vi då med säkerhet avgöra om 
trumf eller sang ska spelas? 
 Nej. Men vi ska göra vad som i det 
långa loppet är bäst. Det är att 
passa med en jämn hand och bjuda 
med en ojämn.
 Den aktuella handen, med fem 
spader och fyra ruter, ser ganska jämn 
ut, men definitionsmässigt är den det 
inte. Det finns bara tre jämna (balan-
serade) fördelningar: 4-3-3-3, 4-4-3-2 
och 5-3-3-2. Dessutom har erfarenhe-
ten visat att det är bra att bjuda med 
5-4-fördelning. Men ska vi välja 2s  
eller 22? 
 Vi har just nämnt att vi inte vet 
särskilt mycket om partnerns fördel-
ning – och det är just det som gör 
att 2s  är ett dåligt bud med de här 
korten. Partnern behöver ju inte ha en 
jämn hand, så vi ska ha en sexkorts-
färg om vi bjuder om den, aldrig färre. 
Dessutom vet du kanske att Nord 
bör höja till 2s med trekortsstöd och 
en ojämn hand. När han inte gjorde 
det, har chansen att han har tre spader 
minskat. 
 22, däremot, är ett bra bud. Att du 
bjuder två färger betyder inte att du 
har en bra hand, bara att du har minst 
fem kort i den första, minst fyra i den 
andra – och att du föredrar att spela 
ett trumfkontrakt framför sang. 
 Efter 22 kan flera bra saker hända: 
a) partnern har tre spader, b) partnern 
har fyra ruter, c) partnern har en egen 
sexkortsfärg att bjuda. I samtliga dessa 
fall hittar ni en åttakorts trumffärg 
och bör ha funnit ett bra delkontrakt. 
 Dessutom finns ett fjärde fall: d) 
partnern prefererar till 2s på en dub-
belton eller passar på 22 med 3-korts-
stöd, men så visar det sig faktiskt vara 
bättre att spela ett delkontrakt med sju 
trumf än 1 sang.
 Mot det ska vägas risken att det 
var bättre att spela 1 sang, trots allt – 

antingen för att ett trumfkontrakt går 
bet medan sang hade gått bra, eller för 
att sang hade gett bättre betalt, eller 
för att partnern har en maximal hand 
med håll i de objudna färgerna och 
bjuder 2 sang på 22; då hade det varit 
bättre att spela 1 sang än 2 sang. 
 Allt sammantaget finns dock 
mycket att vinna på att bjuda, ganska 
lite att förlora.

s K D 8 2  3 K kn 9 6 3  2 7  c K 10 2

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 1NT pass
?

Det här är en knepig hand. Du har 
obalanserad fördelning, varför du inte 
bör passa, men vad ska du göra? Att 
bjuda om hjärtern, när den bara är på 
fem kort, är lika illa som i det förra 
exemplet; sex hjärter ska du ha för att 
bjuda 23. Ska vi då visa vår sidofärg? 
 Nej! Det finns två skäl till det. 
 Det första är att Nord förnekat fyra 
spader när han inte svarade 1s, det 
andra är att 2s är ett s k reverse-bud. 
Om partnern vill preferera hjärtern 
tvingas han upp till 3-läget. Därför 
lovar 2s en stark öppningshand, minst 
ett ess mer än vad du har. 
 Pass är därför ett alternativ, men 
med 5-4-3-1-fördelning är det oftast 
bättre att sikta mot ett trumfkontrakt. 
Det gör du om du bjuder 2c. Vis-
serligen har du inte de fyra klöver du 
lovar, men du har tre, och den lilla 
nödlögnen kan du leva med. Speciellt 
som partnern med två hjärter och tre 
klöver bör preferera till 23. 
 I verkliga livet har man ofta händer 
som det inte finns något självklart 
bud med. Då får man välja det minst 
dåliga. 

DISTRIKTSTRÄFF
ÖREBRO • 7-8/11
Distriktsträffen hålls på Scandic 
Örebro Väst 7-8 november 2020.
De som önskar kan samlas till 
middag, korridorsnack och 
kanske lite bridgespel på fredags-
kvällen.

Program inrymmer områden 
som rekrytering och efterföljning 
samt samspel klubb-distrikt-
riksförbund.

Träffen startar kl 10.00 på lör-
dagen och slutar efter lunch på 
söndagen. För dem med långa 
resor och som är på plats på  
fredag kväll erbjuds aktiviteter.

BRIDGE I VÄRLDEN

109
förbund

De största förbunden

ACBL (USA)
150 719 medlemmar

FFB (FRANKRIKE)
91 000 medlemmar

NBB (NEDERLÄNDERNA)
79 471 medlemmar

NR.      ANTAL           FÖRBUND

  4 40 500 CBA (Kina)
  5 37 274 ABF (Australien)
  6 36 101 EBU (England)
  7 29 943 DBV (Tyskland)
  8 22 523 SBF (Sverige)
  9 21 399 DBF (Danmark)
10 20 513 FIGB (Italien)

KÄLLA: FUNBRIDGE
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När motståndarna öppnat händer det 
ibland att du vill bjuda något men inte 
hittar något lämpligt bud. Ta denna 
hand t ex, där du sitter Syd:

s K 5 2  3 6 3  2 E K 8 3  c K kn 6 5

Öst öppnar med 12. Med 14 hp vill 
du bjuda något. Du är för svag för ett 
sanginkliv, så vad ska du bjuda?  
 Pass är enda alternativet, för om du 
upplysningsdubblar kommer partnern 
säkert bjuda hjärter – ibland kanske 
hoppa ända till 43. Då kommer han 
troligen bli besviken över den träkarl 
du lägger ned – med bara två hjärter-
hackor.  
 En dubbling lovar mottag i de 
objunda färgerna, på minst tre kort 
vardera, alternativt en överstark hand 
med minst 17 hp.
 Här är en annan problemhand:

s D 6 4  3 8 5 2  2 E kn 6 5  c K D 3

Du öppnar som Syd med 12 och bud-
givningen fortsätter:

SYD VÄST NORD ÖST
12 43 D pass 
?

Ojdå! Ibland känns det nästan som 
om partern njuter av att se dig plågas... 
 Det vanliga är att partnerns dubb-
ling är negativ och söker ett bud från 
dig.  
 Om Väst klivit in med 13 och part-
nern dubblat hade du nästan kunnat 
bjuda vad som helst, men i detta läge 
finns inga aptitliga bud. Bästa chansen 
verkar vara att passa och satsa på straff 
i 43.  
 För att bjuda på den negativa dubb-
lingen, bör du satsa på ett kontrakt 
som du tror har bra chans att gå hem. 
I läget ovan är det högst osäkert om 
ni har något kontrakt över 43 som går 
hem.

SVÅRT ATT BESKRIVA HANDEN

Emellanåt kan det vara svårt att 
beskriva din hand direkt. Denna t ex:

s E 10 6 5  3 E 10 9 7 3 2  2 8 6 4  c —

Du är giv, men svaga 23 gör inte 
handen rättvisa – och dessutom har du 
fyra kort i andra högfärgen, något som 
inte rekommenderas. Du får motvil-
ligt inleda med pass. Om nu partnern 
öppnar eller kliver in med 1s , vilken 

Lär dig passa (2)

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: ADOBE STOCK

Bridgespelare vill gärna bjuda – och med handen på 
hjärtat kan det då och då bli en gång för mycket... 
Ibland är det rätta budet pass, trots öppningshand. 
Det krävs mod att passa med bra kort. 

fin näve du fått! Om du hade öppnat 
med 23 skulle partnern passat med 

s K D 9 7 2  3 4  2 E K 2  c kn 8 5 2

när 4s är ett utmärkt kontrakt.
 Att vara passiv, eller snarare tål-
modig, riskerar att ge motståndarna 
budutrymme. Samtidigt ges möjlighet 
att lyssna in partnern – och ta reda på 
om det finns anpassning.

VILANDE PASS

Ett vilande pass kommer till använd-
ning när du redan visat din han tidi-
gare i budgivningen. Säg att du har:

s K 6 5 3  3 K D 8  2 D 2  c K 10 9 7

Du öppnar som Syd med 1c, Väst 
passar, partnern svarar 12 och Öst 
hoppar in med 2s. 
 Vad göra?
 2 sang för att visa spaderhåll, jämn 
hand och 12-14 hp? 
 Nej! Visst garanterar 2 sang spa-
derhåll, men 2 sang visar nu 18-19 hp. 
Tänk på att partnern endast lovat  
6 hp – och ibland hittat en bjudbar 
färg med 5 hp. 
 Du har redan öppnat budgivningen 
och har inte särskilt mycket mer att 
berätta om utöver det, så låt partnern 
beskriva sin hand.
 Pass igen, alltså.
 Ibland är pass mer beskrivande än 
ett bud, så var inte rädd för att passa.



Varför?
Förutom att vi vill skapa ännu fler trevliga 
och utmanande tävlingstillfällen så är  
skälet till Guldsimultanrallyt också att  
stärka SBF:s landslagsfond. 

Även om 2020 års mästerskap flyttas fram 
så kommer de följande åren, inte minst 
2021, att innehålla flera internationella 
mästerskap som vi hoppas kunna fortsätta 
finansiera.

Hur går det till?
De fyra tävlingarna spelas som en vanlig 
simultantävling om 24 brickor, 50 kronor/
spelare utöver eventuell klubbavgift. Den 
stora skillnaden jämfört med en vanlig 
simultantävling är att detta är ett rally där 
de fyra deltävlingarnas resultat kommer 
att adderas samman, det sämsta resultatet 
(i %) tas bort, och dina tre övriga resultat 
adderas för att ge ett slutgiltigt resultat.

Speltillfällen
Onsdag 4 november 2020

Tisdag 16 februari 2021

Måndag 8 mars 2021

Torsdag 8 april 2021 

För frågor och anmälan:
E-posta simultan@svenskbridge.se eller ring 019-277 24 80

GULDSIMULTANRALLY
Vid fyra tillfällen under säsongen 2020 - 2021 kommer din 
klubb ha möjlighet att deltaga i SBF:s Guldsimultanrally!

Mästarpoäng
Varje lokalt heat kommer premieras med 
1 gp/spelare till det vinnande paret, för-
utsatt att minst 12 par deltar i heatet. 

Förutom det kommer guldpoäng med 
3-2-1 delas ut enligt varje deltävlings
sammanlagda simultanresultat och där-
utöver bronspoäng enligt vanliga skalor
för simultantävling. Här kan även heat
med färre än 12 par vara med.

Avslutningsvis när de fyra deltävlingarna 
sammanställts delas en sista bonus om 
5-3-1 guldpoäng till de tre främsta
spelarna!  

Välkomna till en spännande tävling! 


